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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0001148-28.2014.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

JULIO ANTONIO SOARES COELHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento 

ao recurso a fim de reduzir a pena administrativa de suspensão da habilitação 

para dirigir veículo automotor do acusado para 02 (dois) meses e alterar a pena 

substitutiva estabelecida na origem para prestação pecuniária de 01 (um) salário 

mínimo; mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida. V.U.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores CARLOS BUENO (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E 

RACHID VAZ DE ALMEIDA.

São Paulo, 14 de junho de 2018

NELSON FONSECA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação s/Revisão nº 0001148-28.2014.8.26.0011

Juízo de origem: 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Pinheiros da 

Comarca da Capital - SP

Apelante: Júlio Antônio Soares Coelho

Apelada: Justiça Pública

Juíza de 1ª Instância: Aparecida Angélica Correia

Voto nº 8.839

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E 
DESACATO - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - 
Condenação mantida - Pena corporal e de multa, além do 
regime prisional aberto, fixados com critério e corretamente - 
Prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo 
automotor, no entanto, reduzido - Necessidade - Fixação desse 
prazo que deve ser proporcional à pena principal - Cabível, 
ainda, a substituição da pena de prestação de serviços à 
comunidade por outra pena alternativa de prestação pecuniária, 
visto que aquela somente é aplicável às condenações superiores 
a 06 (seis) meses de privação de liberdade, nos termos do 
disposto no artigo 46, caput, do Código Penal - Recurso 
parcialmente provido.

Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls. 

371/375, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou 

o réu Júlio Antônio Soares Coelho como incurso nas penas do artigo 306, §1º, 

inciso II, c.c. o § 2º, da Lei nº 9.503/97 (CTB), e do artigo 331, do Código Penal, a 

cumprir, em regime inicial aberto, 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento 

de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, além da suspensão da habilitação para 

dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da sanção carcerária; tendo-lhe sido 

substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente prestação 

de serviços à comunidade, a ser especificada em sede de execução.

Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por 

insuficiência de provas (fls. 406/415).

O recurso foi recebido (fls. 399) e regularmente contrariado 

(fls. 418/425).
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A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento do apelo (fls. 434/438).

É o relatório.

O recurso procede em parte.

Na hipótese em apreço, a respeitável sentença impugnada 

analisou todas as questões controvertidas, bem como as provas produzidas nos 

autos, alcançando a irrepreensível e corretamente fundamentada conclusão de 

parcial procedência da ação penal pública, que se ratifica nesta oportunidade.

Realmente, ficou demonstrado nos autos que o apelante 

Júlio Antônio Soares Coelho, no dia 15 de março de 2014, por volta de 18h45, 

na Rodovia Raposo Tavares nº 20, no Jardim Arpoador, na cidade e Comarca de 

São Paulo/SP, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada 

em razão da influência de álcool.

É dos autos, ainda, que, nas mesmas circunstâncias acima 

mencionadas, o réu também desacatou os funcionários públicos Eduardo 

Siqueira e Guilherme La Ferreira, os quais se encontravam no exercício de suas 

funções.

A materialidade dos delitos está consubstanciada pelo 

boletim de ocorrência de fls. 15/20, apreensão descrita a fls. 24/25, além da 

prova oral coligida.

A autoria é igualmente incontroversa.

Sempre que ouvido, o acusado admitiu que ingeriu algumas 

latas de cerveja numa festa antes de assumir a direção de seu veículo na data 
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dos fatos. Porém, negou que tivesse ofendido ou desrespeitado os policiais que o 

abordaram (cf. interrogatório de fls. 12/13 e mídia digital de fls. 385/391).

Ora, a confissão judicial, ainda que parcial, como no caso, é 

elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por 

circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao 

encontro das outras provas produzidas, não há razão para afastar a confissão, 

pois ninguém iria assumir a autoria de um crime sem que efetivamente o tivesse 

cometido.

De qualquer forma, essa confissão foi prestigiada pelas 

demais provas dos autos, notadamente pelo depoimento do policial militar 

Eduardo Siqueira, que confirmou em juízo que, no momento da abordagem, o 

acusado estava alterado, nervoso, com a voz pastosa e resistente em entregar 

seus documentos de identificação. Asseveraram, ainda, que ele chegou a ofendê-

los com os dizeres "tomar no cu" [sic]. Arremataram, falando que ele apresentava 

sinais de embriaguez e chegou a admitir que realmente havia ingerido bebida 

alcoólica (fls. 326/332).

No mesmo sentido foi o testemunho do outro policial militar 

Guilherme La Ferrera (fls. 333/338).

A testemunha Daniel Bilhalva, que acompanhava o réu 

naquele dia, igualmente confirmou que bebeu algumas latas de cerveja com o 

acusado naquele dia. Porém, quando retornavam para Juquitiba/SP, 

desentenderam-se com as testemunhas Carlos Augusto e Camila Cicuto 

(policiais civis), conforme se depreende do depoimento de fls. 339/354.

Mas não é só. Soma-se a essas circunstâncias o fato de 

também terem sido encontradas algumas latas e garrafas de cerveja no interior 

do veículo do acusado (cf. auto de apreensão de fls. 24/25).
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Frise-se que a alteração da capacidade psicomotora em 

razão da influência de álcool, ou outra substância psicoativa que determine 

dependência, pode ser comprovada de duas formas, segundo o artigo 306, § 1º, 

do CTB: I - pela concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro 

de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar 

(prova objetiva); ou II - por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo 

Contran, alteração da capacidade psicomotora (prova subjetiva).

No caso dos autos, a prova da alteração da capacidade 

psicomotora do réu foi subjetiva, em absoluto respeito ao § 2º do artigo 306 do 

CTB, vigente à época dos fatos, que diz que "a verificação do disposto neste 

artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame 

clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito 

admitidos, observado o direito de contraprova" (grifei), não havendo o que 

contestar.

É importante consignar, ainda, que o delito em tela é de 

perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva 

daquele que conduz veículo automotor em via pública com capacidade 

psicomotora alterada (cf. RHC nº 58.893/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 21/05/2015). No entanto, no caso dos autos, a conduta do réu 

efetivamente colocou em risco a segurança dele próprio e do passageiro Daniel, 

seu colega, bem como da testemunha Carlos e sua esposa, já que além de estar 

embriagado, colidiu seu veículo contra o automóvel em que estes últimos se 

encontravam.

Apenas para que não fique sem registro, importa consignar 

que a discussão ocorrida entre o acusado e a vítima Carlos, bem como a 

circunstância de que se teria sido realizada uma ligação para a polícia militar 

naquele dia é irrelevante para a apuração da sua responsabilidade criminal (tanto 

que a Magistrada a quo desconsiderou os depoimentos dos policiais civis Carlos 

e Camila, por serem aparentemente tendenciosos a ocultar eventual conduta 
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irregular por eles cometidas), na medida em que essas circunstâncias são alheias 

e indiferentes ao fato de que o recorrente estava embriagado na condução de 

veículo automotor.

Inviável, pois, a absolvição pretendida.

Relativamente ao delito de desacato, igualmente conclui-se 

pelo acerto do decreto condenatório, já que, durante a abordagem policial, ao ser 

instado pelos policiais militares Eduardo Siqueira e Guilherme La Ferreira a fim 

de apresentar seu documento de identificação, o acusado, demonstrando 

evidentes sinais de embriaguez, negou-se a entregá-lo e passou a ofendê-los, 

com os dizeres "tomar no cu" [sic], como visto acima.

Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos 

policiais militares ouvidos são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que eles 

não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu, 

observando-se, ainda, que eles sequer estavam envolvidos no entrevero entre o 

apelante e o investigador Carlos.

Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente 

não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor 

e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.

Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, 

mas pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as 

demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para 

desprezá-lo apenas por se tratar de policial.

No mais, considerando que os fundamentos da r. sentença 

recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam 

qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há 

nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já 
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enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação 

do réu pelos crimes previstos no artigo 306, §1º, inciso II, c.c. o § 2º, da Lei nº 

9.503/97 (CTB), e no artigo 331, do Código Penal.

Logo, a condenação do acusado, nos moldes do reconhecido 

na r. sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.

As penas corporal e de multa atribuídas ao acusado não 

comportam reparo. Fixadas nos mínimos legais de 06 (seis) meses de detenção 

e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no patamar raso; não sofreram 

alterações nas etapas seguintes do cálculo dosimétrico, à míngua de 

modificadoras.

Observa-se, no entanto, que a Juíza sentenciante não 

justificou a suspensão da habilitação do acusado por prazo tão superior ao 

mínimo previsto na norma (dois meses), o que não pode prosperar, uma vez que 

a fixação da proibição para conduzir veículo, que deve ser considerada pena e 

têm parâmetros delineados no artigo 293 da Lei nº 9.503/97 (CTB), no meu 

entender, precisa observar os mesmos critérios usados para a individualização 

da pena privativa de liberdade, conforme já decidiu este Tribunal de Justiça (cf. 

Apelação Criminal nº 0008291-69.2011, Rel. Des. J. Martins, j. em 25/10/2012).

Bem por isso, utilizando os mesmos critérios para a fixação 

da pena corporal, fica a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo 

automotor estabelecida, em definitivo, em 02 (dois) meses. 

A sanção corporal foi substituída por uma pena restritiva de 

direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade; eleito o regime 

inicial aberto na hipótese de conversão da benesse, nos termos do disposto no 

artigo 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal, o qual permanece inalterado.

Contudo, relativamente à substituição realizada, entendo que 
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a pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade só é aplicável às 

condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade, nos termos 

do disposto no artigo 46, caput, do Código Penal, de modo que altero essa pena 

restritiva de direitos para prestação pecuniária, consistente no pagamento de 01 

(um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, a 

critério do Juízo da Execução. 

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de 

reduzir a pena administrativa de suspensão da habilitação para dirigir veículo 

automotor do acusado para 02 (dois) meses e alterar a pena substitutiva 

estabelecida na origem para prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo; 

mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida.

             NELSON FONSECA JÚNIOR

          Relator
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